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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra det østrigske Forbundsråd til forslaget til Europa-

Parlamentets og Rådets afgørelse om foranstaltninger til opretholdelse af 

naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af afgørelse (EU) Nr. 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det østrigske Forbundsråd har fremsendt den vedhæftede udtalelse om det ovennævnte 

forslag til afgørelse. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 

15/SB-BR/2016 

BEGRUNDET UDTALELSE  
 

fra Forbundsrådets EU-udvalg i henhold til artikel 23g stk. 1, i B-VG sammenholdt med 

artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet 

 

af 30. marts 2016 

 

COM(2016) 0053 final 

 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for 

udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende 

instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om 

ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU 

 

samt 

 

COM(2016)0052 final 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til 

opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 

994/2010 

 

 

A. Begrundet udtalelse 

 

Det foreliggende forslag er ikke foreneligt med nærhedsprincippet. 

 

B. Begrundelse 

 

Forslag til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden 

og  

ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 

 

Kommissionen bygger sit forslag på artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF), der omhandler foranstaltninger til sikring af 

energiforsyningssikkerheden i Unionen: Som instrument for de planlagte (og i forhold til den 

forordning, der skal ophæves, kun delvis nye) foranstaltninger vælger Kommissionen en 

forordning. 

Der er principielt ikke noget at indvende imod, at foranstaltninger til yderligere forbedring af 

forsyningssikkerheden også i fremtiden træffes på unionsplan, især fordi de forskelle, der 

forstyrrer forsyningssikkerheden i forbindelse med forskellige medlemsstaters 

grænseoverskridende procedurer, dermed vil kunne overvindes. Allerede i 2010 slog Den 

Europæiske Union ind på denne vej med vedtagelsen af forordning (EU) nr. 994/2010 om 

foranstaltninger til sikring af naturgasforsyningssikkerheden og om ophævelse af Rådets 
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direktiv 2004/67/EF. Der er derfor ingen grund til at være betænkelig over, at enkelte 

foranstaltninger fra forordning (EU) nr. 994/2010 optages i det nye forslag om 

foranstaltninger til sikring af naturgasforsyningssikkerheden. 

Forslaget rummer dog også nogle fornyelser. Ifølge forslagets artikel 3 skal medlemsstaterne 

samarbejde om imødegåelsen af forsyningskriser. Til dette formål definerer Kommissionen 

flere "regioner", der hver især består af flere medlemsstater. Kriterierne for 

sammensætningen af disse regioner præciseres i forslagets artikel 3, stk. 7. Fremtidige 

ændringer i regionernes sammensætning skal Kommissionen selv kunne foretage på grundlag 

af en delegeret retsakt. Medlemsstaterne har dermed hverken ved den første sammensætning 

af regionerne eller ved en fremtidig ændring heraf nogen ret til at medvirke. 

Set ud fra nærhedsprincippet må dette klart afvises, fordi der dermed ved denne 

sammensætning af "regionerne" vil blive grebet ind i medlemsstaternes suverænitet. 

Såfremt ideen med oprettelsen af "regioner" til sikring af naturgasforsyningssikkerheden 

fortsat skal følges, vil det (også) være nødvendigt med ensartede EU-kriterier, men der skal 

også tages hensyn til sagligt relevante synspunkter i forbindelse med den pågældende 

sammensætning af regionerne i medlemsstaterne. Som ensartede udvælgelseskriterier på EU-

plan kunne nævnes de eksisterende fjerntransportkapaciteter samt et sammenligneligt niveau, 

hvad angår omsætningen af den "tredje pakke for det indre marked for naturgas" i de berørte 

medlemsstater. 

Dannelsen af sådanne regioner skal også ske i fuld forståelse med de berørte medlemsstater; 

det afvises klart, at Kommissionen får tildelt denne kompetence ved hjælp af en delegeret 

retsakt. Desuden mangler det nødvendige grundlag for en delegeret retsakt, eftersom artikel 3, 

stk. 7, ikke er nævnt i artikel 18 i forslaget til forordning, som indeholder bestemmelserne 

vedrørende overdragelsen af beføjelser. 

Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende 

mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og 

tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU 

Retsgrundlaget for afgørelsen er ligeledes artikel 194 i TEUF. Kommissionen anser det for 

nødvendigt, at den underrettes om aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på 

energiområdet, inden disse indgås. Det centrale element i afgørelsen er, at Kommissionen 

foretager en forudgående vurdering af sådanne udkast til aftaler. Aftaler mellem 

virksomheder er dog undtaget. 

Indførelse af en forpligtelse til at underrette Kommissionen om samtlige mellemstatslige 

aftaler på energiområdet med tredjelande kan dog gribe ind i medlemsstaternes suverænitet: I 

artikel 5, stk. 4 i forslaget til afgørelse er det fastlagt, at en medlemsstat ikke undertegner og 

ratificerer hhv. giver sin tilslutning til et udkast til en mellemstatslig aftale på energiområdet 

eller ændring af en bestående mellemstatslig aftale, før Kommissionen i påkommende 

tilfælde har underrettet medlemsstaten om tvivl i henhold til stk. 1 hhv. har afgivet sin 

udtalelse i henhold til stk. 2 eller inden de i stk. 1 og stk. 2 fastlagte frister udløber. Ved 

undertegnelse og ratificering af en mellemstatslig aftale skal den pågældende medlemsstat 

aflægge omfattende rapport til Kommissionen. 

Principielt kan en tidlig inddragelse af Kommissionen være en fordel for allerede under 
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forhandlingerne at kunne imødegå eventuelle juridiske problemer. Det er i denne forbindelse 

vigtigt, at retten til at afgive udtalelse fortsat begrænser sig til retlige aspekter. Der næres 

betænkeligheder med hensyn forslaget om principielt at udvide afgørelsen til ikke-bindende 

instrumenter på energiområdet, da dette især vil føre til mere bureaukrati. 

Også set i forhold til proportionalitet kunne artikel 5 i forslaget til afgørelse være bedre 

forenelig med Unionens primærret, hvis inddragelsen af Kommissionen forbliver begrænset 

til, at den oplyser den berørte medlemsstat om sin retsopfattelse af en konkret aftale på 

energiområdet, hvad angår foreneligheden med retsforskrifterne for et fungerende indre 

marked på energiområdet (herunder konkurrenceret). 

 


